Άσκηση σταυπόλεξου στο HotPotatoes
Δθθηλήζηε ην ινγηζκηθό HotPotatoes
Θα εκθαληζηεί ε αξρηθή νζόλε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Κάληε θιηθ ζηελ παηάηα JCross. Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν ηνπ JCross:

ηνλ ηίηιν πιεθηξνινγήζηε: «Σα δώα ηνπ δάζνπο». (Σημείωζη: όπος ςπάπσει κείμενο ππορ πληκηπολόγηζη ενηόρ
ειζαγωγικών να ηο πληκηπολογείηε σωπίρ ηα ειζαγωγικά.)
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί απηόκαηεο δεκηνπξγίαο πιέγκαηνο:
(Δλαιιαθηηθά κπνξείηε από ην κελνύ Διασείπιζη
πλέγμαηορ λα επηιέμηε Αςηόμαηη δημιοςπγία πλέγμαηορ).
Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Αςηόμαηη δημιοςπγία πλέγμαηορ ζηαςπόλεξος:

ην άζπξν πιαίζην πιεθηξνινγήζηε ηηο ιέμεηο: ΛΤΚΟ, ΑΛΔΠΟΤ, ΑΒΟ, ΑΡΚΟΤΓΑ, ΚΙΟΤΡΟ, ΔΛΑΦΙ
(θάζε ιέμε ζε δηαθνξεηηθή γξακκή όπσο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα).
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Δημιοςπγία πλέγμαηορ. Θα δεκηνπξγεζεί ην ζηαπξόιεμν:
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Κάληε θιηθ ζην θνπκπί Οπιζμοί. Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν Πποζθήκη βοήθειαρ (ην παξάζπξν νξηζκώλ):

Πιαίζην εηζαγσγήο νξηζκνύ.

Πιαίζην εηζαγσγήο νξηζκνύ.

Δπηιέμηε κία ιέμε θαη ζην πιαίζην εηζαγσγήο ηνπ νξηζκνύ εηζάγεηε ηελ αληίζηνηρε εηθόλα (Μελνύ Ειζαγωγή,
Εικόνα, Εικόνα από ηοπικό δίζκο).
Δπεηδή δελ έρεηε απνζεθεύζεη αθόκε ηελ εξγαζία ζαο, δελ κπνξείηε λα εηζάγεηε εηθόλα θαη γη’ απηό ζα εκθαληζηεί
έλα παξάζπξν δηαιόγνπ πνπ ζαο δεηάεη πξώηα λα ηελ απνζεθεύζεηε:

Κάληε θιηθ ζην ΟΚ λα θιείζεη ην παξάζπξν.
Κιείζηε ην παξάζπξν ησλ νξηζκώλ.
Από ην βαζηθό παξάζπξν ηνπ JCross απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο (Αξρείν, Απνζήθεπζε Ωο) κε ην όλνκα
stavrolexo_ZwaToyDasoys ζην θάθειν C:\4del\HotPotatoes
Δπηρεηξήζηε θαη πάιη λα εηζάγεηε ηηο εηθόλεο. Σα αξρεία πνπ ζα εηζάγεηε βξίζθνληαη ζην θάθειν
C:\4del\HotPotatoes\pictures θαη είλαη ηα
zd_lykos.jpg, zd_alepoy.jpg, zd_asvos.jpg, zd_skioyros.jpg, zd_elafi.jpg θαη zd_arkoyda.jpg
Όηαλ ζα εκθαλίδεηαη έλα παξάζπξν όπσο ην παξαθάησ, ζα θάλεηε θιηθ ζην ΟΚ.

εκεηώζεηο:
1. ην πιαίζην εηζαγσγήο νξηζκνύ εκθαλίδνληαη θάπνηνη «πεξίεξγνη» ραξαθηήξεο θη όρη ε εηθόλα. Απηό είλαη θαλνληθό.
2. Κάζε θνξά πνπ ζα εηζάγεηε κηα εηθόλα ζα θάλεηε θιηθ ζην θνπκπί
εηζαγσγήο γηα λα νινθιεξσζεί ε αληηζηνίρηζε ηεο εηθόλαο κε ηε ιέμε.

πνπ βξίζθεηαη δεμηά ηνπ πιαηζίνπ

Αθνύ ηειεηώζεηε κε ηελ εηζαγσγή ησλ εηθόλσλ θιείζηε ην παξάζπξν Πποζθήκη βοήθειαρ. Θα επηζηξέςεηε ζην
βαζηθό παξάζπξν ηνπ JCross. Απνζεθεύζηε ηελ εξγαζία ζαο (απιή απνζήθεπζε γηαηί έρεη ήδε όλνκα).
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Κάληε θιηθ ζην κελνύ Επιλογέρ θη αθνινύζσο ζηελ επηινγή Διαμόπθωζη επιλογών. Θα εκθαληζηεί ην παξάζπξν
Απσείο πςθμίζεων απ’ όπνπ δηακνξθώλνπκε ηα ζηνηρεία αιιειεπίδξαζεο ηεο άζθεζεο κε ην ρξήζηε:

ηελ θαξηέια Τίηλοι/οδηγίερ δηαγξάςηε ηνλ ππόηηηιν ηεο άζθεζεο θαη ζηηο νδεγίεο πιεθηξνινγήζηε ηα αθόινπζα:
Κάνε κλικ ζε έναν απιθμό ζηο ζηαςπόλεξο. Σηο πλαίζιο πος θα εμθανιζηεί γπάτε ηο όνομα ηος ζώος πος θα
εμθανιζηεί ζηην εικόνα κι έπειηα πάηα "Ειζαγυγή". Μόλιρ ηελειώζειρ πάηα "Έλεγσορ".
ηελ θαξηέια Κοςμπιά απνεπηιέμηε ηηο επηινγέο «Να κπεη θνπκπί ‘Δπόκελελε άζθεζε’», «Να κπεη θνπκπί
‘Πεξηερόκελα’» θαη «Να κπεη θνπκπί ‘Πίζσ’».
Απνζεθεύζηε ην αξρείν ξπζκίζεσλ θάλνληαο θιηθ ζην θνπκπί Αποθήκεςζη υρ πνπ βξίζθεηαη ζην θάησ κέξνο ηνπ
παξαζύξνπ, κε ην όλνκα stavrolexo_ZwaToyDasoys ζην θάθειν C:\4del\HotPotatoes
Κάληε θιηθ ζην θνπκπί ΟΚ λα θιείζεη ην παξάζπξν ξπζκίζεσλ.
Απνζεθεύζηε θαη πάιη ηελ εξγαζία ζαο (απλή αποθήκεςζη).
Απνζεθεύζηε ηελ άζθεζε ζηελ εθηειέζηκε κνξθή ηεο: Μελνύ Απσείο, Δημιοςπγία ζελίδαρ Web, Σελίδα Web για
v6 browsers. Γώζηε ηεο ην όλνκα stavrolexo_ZwaToyDasoys θαη απνζεθεύζηε ηελ ζην θάθειν
C:\4del\HotPotatoes
Θα εκθαληζηεί ην παξαθάησ παξάζπξν:

Κάληε θιηθ ζηελ επηινγή «Πξνεπηζθόπεζε άζθεζεο ζην πξόγξακκα πινήγεζεο». Θα αλνίμεη ν Internet Explorer
κε ηελ άζθεζή ζαο έηνηκε λα ηελ εθηειέζεηε. Δθηειέζηε ηελ!
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